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Připomenutí základního 
rámce Koncepce

• Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradi čních a 
elektronických dokument ů v knihovnách ČR. Etapa 1: do roku 
2010 vznikla na konci roku 2005 na podklad ě zadání
formulovaného jako díl čí cíl Koncepce rozvoje knihoven v 
České republice na léta 2004 až 2010

• Koncepce vychází z platné české legislativy pro danou oblast, 
kterou p ředstavují p ředevším: Knihovní zákon, Zákon o 
neperiodických publikacích, Tiskový zákon a Autorský zákon . 
Širší kontext vytvá ří Státní informa ční a komunika ční politika .

• Koncepce navazuje na evropské trendy, iniciativy a proj ekty, 
zejména pak na nejnov ější iniciativu i2010: Digitální knihovny a  
Commission Recommendation on the digitisation and online  
accessibility of cultural material and digital preservation .



Stav pln ění Koncepce

• Koncepce p řipravena (dle požadavk ů MK) na konci roku 2005, 
měla být p ředložena k vládnímu projednání a schválení
finan čních prost ředků

• 2006 – neprojednáno, ú čelové finance 0

• 2007 – neprojednáno, ú čelové finance 0 (9 mil. K č z VISK 4 na 
přežití) 

• 2008 a dále ???



Centrální digitální repozitá ř v 
širším kontextu Národní
digitální knihovny a České
digitální knihovny









Univerzita Karlova
institucionální (lokální) 
digitální repozitá ř

3 kategorie – 3 segmenty

1. Institucionální zdroje – lokální úložišt ě (kvalifika ční
práce)

2. Institucionální zdroje mimo řádné hodnoty pro UK, 
mimo rámec jádra národního kulturního d ědictví
(historická mapa)

3. Institucionální zdroje mimo řádné hodnoty pro UK 
spadající do jádra národního kulturního d ědictví
(zakládací listina UK )











Základní funkce 
digitálního repozitá ře

• Analogie s uložením a zp řístupn ěním 
klasických dokument ů, ale složit ější a 
zraniteln ější.

• Abdelaziz Abid: „Pro ochranu analogových 
dokument ů většinou sta čí uložení
v optimálních podmínkách, dostate čná
kontrola fyzického stavu a minimální
využívání. U digitálních dokument ů je situace 
podstatn ě složit ější. Jejich ochranu lze 
přirovnat k udržování ohn ě – je nutné se mu 
věnovat neustále, udržovat ho a čistit. Jinak 
zhasne a nenávratn ě zmizí. Při správné pé či 
ale může být v ěčný“.



Referenční model OAIS

• Dodávání digitálních objekt ů (mimo DOMS)
• Příjem (DOMS)
• Archivní sklad (DOMS)
• Správa dat (DOMS)
• Administrace (DOMS)
• Plánování trvalé ochrany (DOMS)
• Přístup (DOMS + další aplikace)





Dodávání digitálních 
objekt ů

Na počátku celého systému stojí producent digitálního objektu, který ho (spole čně s příslušnými 
metadaty) p ředává do úložišt ě přímo či nep římo (nap ř. v rámci  archivace webu m ůže probíhat 
automatická sklize ň). Předpokladem dlouhodobého uložení a zp řístupn ění digitálních objekt ů je vždy 
existence p říslušných doprovodných metadat , která spole čně s digitálním objektem tvo ří soubor 
informací pro p ředávání (SIP) . Jeho obsah musí být p řesně definován a smluvn ě
odsouhlasen ob ěma stranami – tj. producentem, kterým m ůže být nap ř. Kramerius, Manuscriptorium, 
WebArchiv, vydavatel nebo libovolná jiná instituce, k terá má zájem o dlouhodobé uložení a zp řístupn ění
svých digitálních objekt ů v rámci centrálního digitálního úložišt ě. Předmětem smlouvy je i režim 
ochrany a zp řístupn ění příslušných digitálních objekt ů. Nejde jen o fyzickou ochranu digitálních objekt ů a 
respektování autorských práv – situace je podstatn ě složit ější. Někteří producenti si nap říklad p řejí pouhé
uložení a nikoli zp řístupn ění svých digitálních objekt ů, někteří (např. vydavatelé) požadují p řísná omezení
pro zp řístupn ění svých dokument ů po dobu, po kterou jsou je schopni sami zp řístupnit a uvol ňují je 
v moment ě, kdy již jediná dostupná verze z ůstává zachována v centrálním repozitá ři, atd. Krom ě nám 
dob ře známých a v souvislosti s digitálními objekty často p řeceňovaných popisných metadat musí SIP 
obsahovat i řadu administrativních metadat obsahujících nap ř. informace o formátu digitálních objekt ů, 
HW i SW nutných pro jejich zp řístupn ění, podmínkách ochrany i zp řístupn ění. Bez existence t ěchto 
metadat nelze v p řípadě zastarávání nebo ukon čení podpory ur čitého formátu a/nebo podp ůrného HW či 
SW automaticky zajistit v časnou migraci nebo emulaci v zájmu zajišt ění další životaschopnosti a 
využitelnosti digitálních objekt ů. Metadata související s pravidly p řístupu k digitálním objekt ům se neváží
jen na p řístup uživatel ů, ale i na p řístup obsluhy úložišt ě a dalších subjekt ů.





Příjem

zajiš ťuje p říjem soubor ů informací pro dodávání
(Submission Information Package - SIP) od 
producent ů a přípravu jejich obsahu pro uložení a 
správu v rámci repozitá ře. Zajiš ťuje příjem SIP, 
kontrolu kvality SIP a vytvo ření souboru informací
pro archivaci (Archival Information Package – AIP ), 
který odpovídá pravidl ům formátování dat v rámci 
repozitá ře a jeho standard ům pro dokumentaci. 
Vybírá z AIP popisné informace pro zahrnutí do 
databáze a koordinuje aktualizace v rámci archivního  
skladu a správy dat.





Archivní sklad

zajiš ťuje služby a funkce spojené s uložením, 
správou a vyhledáváním AIP . Jde o p říjem AIP 
z modulu P říjem, jejich uložení k trvalému uchování, 
správu hierarchie skladu, obnovu médií, na nichž
jsou archivní jednotky uloženy. Modul zajiš ťuje 
rutinní i speciální kontrolu chyb, obnovení obsahu 
v případě katastrof a p ředává AIP modulu P řístup 
pro vy řízení objednávek.





Správa dat

zajiš ťuje služby a funkce spojené se správou a 
zpřístupn ěním popisných metadat, vlastních 
digitálních objekt ů uložených v archivu a 
administrativních metadat pro správu archivu . 
Správa dat zahrnuje údržbu databáze archivu 
(údržba schémat, definic a zajišt ění referen ční
integrity), aktualizaci databáze (p řidávání nových 
popisných i administrativních metadat), 
vyhodnocování dotaz ů a generování výsledk ů a 
tvorbu zpráv o výsledcích dotaz ů.





Administrace

zajiš ťuje služby a funkce spojené s veškerým 
provozem a archivního systému . Administrativní
funkce zahrnují oslovování producent ů, jednání o 
smlouvách, testování dodávek s ohledem na 
dodržování dohodnutých standard ů, správu 
konfigurace HW a SW, funkce systémových inženýr ů
související s monitoringem a zlepšováním 
funkcionality archivu, sledováním a 
migrací/aktualizací obsahu archivu. Do tohoto 
funk čního bloku spadá stanovení a rozvoj standard ů
a strategie repozitá ře, podpora uživatel ů a aktivace 
uložených požadavk ů.





Plánování trvalé
ochrany

zajiš ťuje služby a funkce spojené s monitoringem 
prost ředí působnosti repozitá ře a přípravou 
doporu čení opat ření, která zaru čí, že informace 
uložené v repozitá ři budou trvale k dispozici 
uživatel ům a to i v p řípadě, že původní formáty 
a/nebo podp ůrný HWa SW budou zastaralé . 
Plánování ochrany zahrnuje pr ůběžné
vyhodnocování obsahu archivu v návaznosti na 
změny technologií i uživatelských požadavk ů
Součástí plánování ochrany je i p říprava detailních 
plánů migrace, p řípadně emulace (v četně vývoje SW 
prototyp ů pro její zajišt ění).





Přístup

zajiš ťuje služby a funkce spojené s podporou 
uživatel ů při získávání informací o digitálních 
objektech uložených v rámci repozitá ře a zajišt ění
přístupu k nim . Přístup zahrnuje komunikaci 
s uživateli p ři přijímání požadavk ů, vyhodnocování
těchto požadavk ů s ohledem na oprávn ění k p řístupu 
k požadovaným dokument ům, kompletování
výsledk ů a odpov ědí včetně vytvo ření souboru 
informací pro ší ření (Dissemination Information
Package – DIP). Výsledkem je doru čení odpov ědi 
uživateli.



Audit centrálního 
digitálního repozitá ře

• Schopnost prokázat spolehlivost objektivním a m ěřitleným
způsobem - jedna ze základních vlastností spolehlivého 
digitálního repozitá ře

• Centrální digitální repozitá ř – plán periodických audit ů (interní + 
externí)

• Audit č. 1 – červen/červenec 2007 (v rámci ú časti v evropském 
projektu DPE). 

• Stručná informace, podrobn ěji Archivy, knihovny a muzea v 
digitálním sv ětě 2007. 

• ??? Kombinace s auditem digitálního repozitá ře UK ???



Nástroje pro certifikaci 
digitálních repozitá řů

• Trustworthy Repositories Audit & 
Certification ( TRAC): Criteria and Checklist

• NESTOR Catalogue of Criteria for Trusted
Digital Repositories

• Digital Repository Audit Method Based on 
Risk Assessment – DRAMBORA





DRAMBORA

• risk management
• 6 hlavních blok ů



DRAMBORA - bloky

1. Mandát digitálního repozitá ře
2. Cíle, strategie, legislativa, smluvní vztahy 

směřující k jejich dosažení
3. Vymezení činností a podmínek pro jejich 

realizaci
4. Identifikace rizik
5. Vyhodnocení rizik
6. Návrh opat ření pro eliminaci rizik



Závěr
• Centrální digitální repozitá ř nezakotven ve 

strategických ani legislativních materiálech
• Nezajišt ěnost legislativní, finan ční, personální, 

technologická
• Pouze pasivní ochrana 
• Absence DOMS
• Více než 60 vážných rizik – část národního 

digitálního kulturního d ědictví vážn ě ohrožena
• Digitalizace probíhá, dlouhodobé uložení a 

zpřístupn ění výsledk ů nezajišt ěno, digitalizující
instituce s existencí centrálního repozitá ře
počítají

• Paradox: části naší Koncepce realizovány v 
zahrani čí

• !!! Nutnost urychleného schválení a 
profinancování Koncepce + realizace IOP !!!



??? Otázky ???

bohdana.stoklasova@nkp.cz


